ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
privind instrumentarea proiectului intitulat “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA

MACEA
Consiliul Local al comunei Macea intrunit in şedinŃă (extra)ordinară,
Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului comunei Macea;
- Necesitatea şi oportunitatea realizării investiŃiilor cuprinse în proiectul intitulat
“MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA MACEA” propus spre a fi înaintat spre
finanŃare prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA, Subprogramul
“Modernizarea satului romanesc”, domeniul specific ““Reabilitare/modernizare a drumurilor
publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri
judeŃene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din
interiorul localităŃilor”;
- Raportul de specialitate al compartimentului tehnic;
- Prevederile art. 36 alin.2 lit d, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 39 alin.4 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Cu 13 voturi “pentru” din totalul de 13 consilieri prezenŃi şi 14 în funcŃie ;
În temeiul art. 45(1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1 – (1) Se aprobă participarea comunei Macea la Programul NaŃional de Dezvoltare Locală,
Subprogramul “Modernizarea satului romanesc” cu proiectul intitulat MODERNIZARE STRAZI IN
COMUNA MACEA”
(2) Se aprobă studiul de fezabilitate întocmit conform HG 28/2008, aferent proiectului mai sus
menŃionat şi principalii indicatori tehnico economici ai acestuia, conform Anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta.
Art.2 – (1) Necesitatea realizării investiŃiilor cuprinse în proiectul prevăzut la art.1 rezultă din
faptul că :
- dezvoltarea economica-sociala durabila a spatiului rural este conditionata de imbunatatirea
infrastructurii rurale si in mod special a infrastructurii rutiere ;
- dezvoltarea infrastructurii rutiere de baza influenteaza in mod direct, dezvoltarea activitatilor,
valorificarea potentialului agricol din zona.
- dezvoltarea infrastructurii rutiere contribuie esential la imbunatatirea conditiilor de viata pentru
populatie ;
- dezvoltarea infrastructurii favorizeaza stabilizarea populatiei existente si cresterea numarului
de locuitori a comunei Macea

(2) Oportunitatea realizarii lucrarilor de modernizare a retelei rutiere in aceasta etapa este data
de:
- Strategia de dezvoltare a comunei Macea care prevede realizarea investitiilor la nivelul
comunei;
- Existenta posibilitatiilor de accesare a fondurilor nerambursabile guvernamentale pentru
aceste investitii prin Programul NaŃional de Dezvoltare Locala,
Art.3 - Comuna Macea se angajează să suporte din bugetul local cheltuieli care vor rezulta din
implementarea proiectului in cuantum de 493,365 mii lei.
Art. 4. - Se imputerniceste Primarul Comunei Macea, d-nul Mercea Ioan, sa reprezinte comuna
Macea, în relaŃiile cu Consiliul Judetean Arad si MDRAP cu privire la proiect.
Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărậri se încredinŃează primarul comunei
Macea
Art.6. - Hotărârea se comunică cu InstituŃia Prefectului JudeŃului Arad, DirecŃia Controlul LegalităŃii
Actelor, Juridic, RelaŃii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul LegalităŃii Actelor şi
Contencios, în vederea efectuării controlului de legalitate, la Consiliul JudeŃean Arad şi se comunică
Primarului comunei Macea.
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